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Kunskapsunderlag riksintresseområde för kulturmiljö, Karlshamn [K 6] 

 

Harmsbacke, del av riksintressanta Karlshamn (fotograf Anders Norrsell)  



2 
 

 

 
Drottninggatan, okänd fotograf. 

Inledning 
Riksintresse för kulturmiljövården handlar om hur historia kan bli 
läsbart och göras närvarande i miljön runt omkring oss. Områdena 
ska spegla väsentliga delar Sveriges historia utifrån lokala 
perspektiv. Det är den statliga myndigheteten för kulturmiljövården, 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som har ansvaret att peka ut 
områdena. Länsstyrelsen ska i dialog med kommunerna ta fram 
underlag.  

Tanken med riksintresseområden är att här ska särskild hänsyn tas 
till kulturmiljövärden när man planerar för utveckling. Om till 

exempel nya bostadsområden planläggs eller nya vägar dras fram, 
ska detta göras utan att de kulturhistoriska värdena som hör till 
riksintresset skadas påtagligt. Allra helst ska förändringar istället 
göra så att historien blir ännu tydligare. På så sätt kan de historiska 
värdena bidra i en planering för framtiden.  

Följande är ett kunskapsunderlag för riksintresseområde K6 i 
Blekinge län, Karlshamns stad och fästningar, som syftar till att: 

1) förmedla den historia som motiverar statens anspråk på 
riksintresseområde  

2) lyfta fram och peka på de fysiska uttryck som förmedlar historien 
i området. 

3) ange viktiga saker att tänka på vid utveckling eller för att 
upprätthåll riksintressevärdena  

Kunskapsunderlaget är tänkt att användas brett av politiker och 
tjänstemän som planerar långsiktigt för stadens utveckling och av 
handläggare på plan- och bygglovsavdelningar som hjälp att 
identifiera vad i en miljö som bär på riksintressanta värden och 
varför den gör det. Underlaget har också tagit fram för att ge 
fastighetsägare inspiration kring hur man kan förvalta och utveckla 
sin fastighet. 

Kunskapsunderlaget är tematiskt uppbyggt där den riksintressanta 
historien presenteras växelvis med de fysiska uttrycken som denna 
kan ta sig i miljön. Omfattande inventeringar av bebyggelsen, 
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kvarter för kvarter, i centrala Karlshamn finns redan genom en 
Bevarande- och utvecklingsplan som tagits fram i arbetet med ny 
översiktsplan 2013 (BUP) och i en byggnadsinventering från 1992/3. 
Kunskapsunderlaget kompletterar dessa dokument genom att 
sammanfatta, tematisera och lyfta fram just riksintressets värden i 
miljön och sätta dem i sitt historiska sammanhang. 

Underlaget innehåller således inte en inventering över hela den 
bebyggda miljön med alla enskilda uttryck listade. Den pekar på 
strukturer och byggnadstraditioner som hänger samman med den 
riksintressanta historien och ger konkreta exempel som kan 
användas för att bedöma enskilda objekt eller delar av miljön. 

Lagar som reglerar riksintressena 

Bestämmelser om riksintresse finns i miljöbalken, plan- och 
bygglagen samt hushållningsförordningen. Bestämmelserna innebär 
att ett utpekat riksintresse inte får påtagligt skadas av anspråk på 
ändrad mark- eller vattenanvändning. Det övergripande målet med 
miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. 

Definitioner och förhållningssätt finns i miljöbalken. Områden som 
är av riksintresse för kulturmiljövården regleras i 3 kap. 6 § 
miljöbalken (1988:808). Regler för tillämpning finns i plan- och 
bygglagen. I 3 kap. 4 § PBL framgår att kommunen ska redovisa hur 
riksintressena ska tillgodoses i den kommunala planeringen. 

Myndigheternas ansvar 

Hanteringen av riksintressen är en angelägenhet för både stat och 
kommun. Ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna 
framgår av förordningen om hushållning med mark och 

vattenområden (SFS 1998:896). Enligt förordningen är det 
Riksantikvarieämbetet som bedömer om ett område är av 
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. miljöbalken.  

Områden av riksintresse pekas ut i en process där såväl statliga 
centrala myndigheter som länsstyrelser och kommuner är delaktiga. 
De utpekade riksintressena ska hanteras i kommunernas 
översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som 
företräder de statliga intressena i dialog med kommunen. 

Riksintressets kärnvärden – kunskapsunderlagets disposition  

1. Fästningar och miljöer för svenska kronans första planer 

för örlogshamn och örlogsvarv i Blekinge 

2. Rutnätsplan 

3. Tomtstruktur 

4. Trästad 

5. Väggaparken 
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Administrativa data  

 
Gränser i Länsstyrelsens GIS.  
 

Motivering 

Fästningsmiljö och småstadsmiljö efter ursprunglig rutnätsplan som 
speglar en gränsstad under maktskiftet Danmark -Sverige vid 1600-
talets mitt. Trästad med tomtstruktur och bebyggelse som avspeglar 
stadens sociala sammansättning och förutsättningar för handel, 
sjöfart och industriell utveckling från 1700-talet och fram till 1900-
talets början. Intilliggande rekreationsmiljö (sommarnöjesmiljö) som 
under slutet av1800-talet planerades i kontrast till rutnätsstadens 
förtätning.  

Uttryck för riksintresset  

Befästningarna på Boön och Frisholmen från 1600- och 1700-talen. 
Pest- och kolerakyrkogård. Ursprungligt gatunät efter stadsplaner 
från 1666, 1720 och 1764. Siktlinjer genom rutnätsstaden mot hav, 
natur, hamn och industri.  
 
Korskyrka och f.d. rådhus från 1600-talets slut, beläget vid det 
centrala och öppna torget, planlagt enligt 1666 års stadsplan. 1720-
års tomtindelning som visar stadens sociala differentiering.  
 
Traditionell tomtstruktur där bostadshusen placerats på långsmala 
tomter med husens långsida längs huvudgatan och med magasin och 
övriga uthus på gårdarna. Slutna kvarter. Bebyggelse som till sin 
utformning och skala anger den ursprungliga tomtens storlek.  
 
Trähusbebyggelse där den för Karlshamn karaktäristiska 
panelarkitekturen med ursprung i 1700-talets strama klassicism 
återfinns i de asymmetriskt utformade fasaderna med stående 
locklistpanel i ljusa oljefärger och de vitmålade lisenerna som 
avdelar fasaden i mindre fält. Traditionen att bygga i trä återspeglas i 
1800- och 1900-talets träbebyggelse i två våningar, med klara eller 
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ljusa oljefärger, bland annat köpmannagårdarna ner mot Mieån och i 
södra  

delen av hamnområdet. Fasader med spontad panel och symetriskt 
placerade fönster, entrén i mitten, och tak utan takkupor.  
 
Park-, café- och hotellanläggningar i Väggaparken utanför 
rutnätsstaden samt kvarvarande spår från gamla badanläggningar. 
Gångstigar och utsiktspunker som hörde till promenadstråken. I 
samma område villor, från 1890-tal till 1915. I schweizerstil med 
individuellt utformad asymmetrisk arkitektur, uppbyggd i flera 
huskroppar, med verandor, balkoner och utförliga snickerier. Därtill 
några villor i nationalromantisk byggnadsstil. Villornas planlagda 
placering, belägna på stora naturtomter med få uthus och utan 
traditionella tomtgränser. 

Områdets planer och lagskydd 

Området omfattar fornlämningar efter fästningar på Boön och 
Frisholmen utanför Karlhamn, Karlshamns innerstad efter stadsplan 
från 16- och 1700-talet samt ett område för sommarvillor i en 
skogsparkpark som anlades vid sekelskiftet 1900 utanför den gamla 
stadplanen.  

Området är detaljplanerat med undantag för Boön, Frisholmen och 
den östra delen av Väggaparken. Många av detaljplanerna i 
rutnätsplanen är gamla (före PBL) och ger inte riksintressets värden, 
som är kopplade till en småskalig bebyggelse och tomternas 
traditionella struktur, något skydd. I den nya översiktsplanens 
tematiska fördjupning för kulturmiljöerna, BUP, finns en 
sammanställning över de gällande planernas ålder samt direktiv för 
hur framtida detaljplaner bör underordnas riksintresset (sid 18). För 

gällande planer inom riksintresseområdet bör generella 
tilläggsbestämmelser upprättas så att rivningsförbud, skydds- och 
varsamhetsbestämmelser införs. 

I området finns sju byggnadsminnen med anknytning till 
riksintresset och ett kyrkligt kulturminne. Byggnadsminnen och 
kyrkliga kulturminnen ligger under Kulturmiljölagen och 
länsstyrelsen ska ge tillstånd för alla tillståndspliktiga ändringar. 
Byggnadsminnena beskrivs på 
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/skyddad-bebyggelse 

 Asschierska huset, Drottninggatan, stadens rådhus och häkte 
från 1682 som omgjordes till borgarhem efter 1814 när nytt 
rådhus byggdes. 

 Skottsbergska gården, Drottninggatan, en av landets bäst 
bevarade köpmansgårdar från 1700-talet. 

 Gatuhus i kvarteret Skänninge, större handels- och 
hantverkargård från ca 1800 

 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse
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 Gatuhus i kvarteret Ystad, Regeringsgatan, hantverksgård 

från 1700-talet i de södra kvarteren 
 Wahlströmska gården, Drottninggatan, en av de större 

handelsgårdarna från slutet av 1700 i de södra kvarteren av 
Karlshamn. 

 Villa Albertsberg, sommarhus i Vägga från 1897 
 Väggaskolan, hus A och B, ritad av Erik Gunnar Asplund, 

hus A 1912-14, uppförd 1917 och hus B 1935-1937. 
 

Kyrkligt kulturminne är 

 Carl Gustafs kyrkan, Stortorget, byggd 1680-tal, invigdes 
1702 

Fornlämningar inom området med anknytning till 
riksintressevärdena är: 

 RAÄ nr Karlshamn 30:1. I innerstaden är den gamla 
stadsfyrkanten (rutnätsplanen 1666) samt de kvarter i 1720 
års tomtkarta som bebygg under 17- och 1800-talet 
fornlämning.  

 RAÄ nr Karlshamn 5:1, Stadens pest- och 
kolerakyrkogård  

 RAÄ Karlshamn 6:1, Kastellet  
 RAÄ Karlshamn 2:1, Gamle Skans  
 RAÄ Karlshamn 36, Plats för örlogsvarv  
 RAÄ Karlshamn nr 3:1, 90 och 91, Begravningsplatser 
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Vad berättar befästningarna om riksintressanta 

Karlshamn? 
 

 

När Blekinge blev svenskt fick den svenska kronan plötsligt 
möjlighet till en helt ny ställning i Östersjön. Genom freden i 
Roskilde 1658 hade den expanderande stormakten tillgång till en 

kuststräcka med djupa och väl skyddade naturhamnar som erbjöd 
snabb utsegling till södra Östersjön. Värdefull skog av ek i Småland 
kunde flottas på de Blekingska åarna ner till kusten och användas 
för skeppsbygge i stor skala. Mellan 1659 och 1676 låg vid Boön ett 
örlogsvarv och ursprungligen planerades också att Bodekull skulle 
bli den svenska flottans vinterhamn. Till skydd för örlogshamn och 
varv anlades två fästningar, först en på Boön, sedan en på 
Frisholmen.  

Örlogsvarv och Gamle Skans på Boön 

Mindre än en månad efter freden i Roskilde 1658 var kung Karl X 
Gustav vid Bodekull där Mieån mynnar ut i Östersjön. På plats var 
också en av kungens viktigare militära rådgivare och 
fästningsbyggare, generalkvartermästarlöjtnant Erik Dahlberg. Man 
kom för att inspektera vilka förutsättningar platsen hade för att bli 
örlogshamn åt den svenska flottan och om platsen var lämplig för ett 
örlogsvarv. Vid Bodekull fanns en naturlig och djup hamn som 
åtminstone sedan 1500-talets slut använts som lastageplats för 
utförsel av ved åt den danska kronan. För bönderna i trakten var 
platsen sedan länge nyttjad som bondehamn. 

Beslutet att lägga örlogsflottans hamn och varv här kom snabbt och 
redan 1659 börjar en skans på Boön att byggas. Befästningen, som 
senare kom att kallas för ”Gamle Skans”, byggdes som en 
oregelbunden femhörnig stjärnskans. Den bestod av ett kallmurat 
värn med en jordvall innanför. När den stod klar i augusti 1659 fanns 
här en besättning på 90 man och fästningen var rustad med åtta 
kanoner och tre tunnor krut. Den var ursprungligen tänkt att 
kompletteras med två likande skansar på Ortholmen och vid Stärnö. 

Kastellet 

Gamle Skans 

Begravningsplatser 

Plats för örlogsvarv 

Hamn för 

örlogsflotta 

Boön/Stärnö 
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Planer fanns också för en mycket större fästning på Boön, men 
ingenting av detta kom att byggas. Kung Karl X Gustav hade 
nämligen ganska snart efter Roskildefreden åter förklarat Danmark 
krig och all byggnation utanför Bodekull sköts på framtiden. 

Örlogshamn och varv 

Även om inte befästningarna byggdes fullt ut, anlade man varvet 
efter kungens order på Boöns västra sida. Bostäder för 
varvsarbetarna skulle läggas på Stärnö och till varvet kom yrkesfolk 
från Stockholm och Västervik. Förmodligen byggdes ett litet 
varvssamhälle upp ungefär där nu Draget (idag ett villaområde som 
fått sitt namn efter den gamla rännan mellan Sternö och fastlandet 
där båtarna kunde dras igenom) ligger. Mellan 1659 och 1776 
byggdes ca 15 skepp på Boön. Det var både örlogsskepp och jakter 
förutom så kallade strussar (enmastade transportskepp) som 
byggdes.  

 
Från varvsplatsen på Boön. Ett varv från 1600-talet lämnar få spår efter sig. 
Skeppen byggdes på land och hela anläggningen bestod av utomhuskonstruktioner 
i trä och enklare bygghyttor. När svenskarna retirerade från Skåne och Blekinge i 

det inledande skedet av Skånska kriget 1675, gav Kung Karl XI order om att 
varvet skulle i flyttas till Kalmar. Idag finns inga synliga spår av varvet men 
platsen hålls öppen av Karlshamns kommun. 

Kastellet på Frisholmen 

Förnyade planer för befästningarna utanför Karlshamn kom i gång 
när Karl XI blev myndig och Erik Dahlberg åter togs i aktiv kunglig 
tjänst. I syfte att ta tillbaka sina förlorade landskap hade kung 
Kristian V förklarat Sverige krig 1675. Krigsförklaringen blev 
inledningen till Skånska kriget. När den svenska krigsledningen såg 
över rikets fästningar, beslutades att fästningen på Boön skulle 
flyttas till Frisholmen. Härifrån tänkte man sig kunna försvara både 
hamn, stad och varv. Delar av murarna på Boön revs ner och 
stenarna fördes över till Frisholmen.   

Planerna som drogs upp, visar att det man påbörjade på Frisholmen 
sågs som en första etapp i ett försvar som skulle byggas ut till fler 
öar. Men den danska armén var under sensommaren och hösten 1676 
framgångsrik och intog Helsingborg, Landskrona och Kristianstad. 
Anläggningen på Frisholmen hann aldrig bli färdig, innan dansk 
trupp också kom till Karlshamn. Staden intogs och man la den 
nybyggda befästningen på Frisholmen under belägring. Vid det laget 
hade man byggt fyra batterier inom fästningen och två blockhus (av 
trä) förutom corps de garde (vakthus), kruthus, magasin, kök, badhus 
m.m.  

Kung Karl hade som en del av retireringen genom Skåne gett order 
om att varvet på Boön skulle läggas ner och materialet förflyttas till 
Kalmar. Hellre än att fienden kom över örlogsskepp som ännu inte 
kunde förflyttas, skulle de förstöras. Efter tre månaders belägring 
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lämnades Frisholmen över efter kapitulation. Fästningens militära 
kapacitet hade knappt prövats eftersom danskarna aldrig riktat någon 
tyngre beskjutning mot Frisholmen även om de byggt upp batterier 
på Hinseberget. Men stora delar av det svenska manskapet på 
Frisholmen var sjukt och man saknade färskt vatten.  

 

Den danska krigslyckan vände. Efter en svensk seger utanför 
Halmstad senhösten 1676, och efter det blodiga slaget vid Lund i 
december samma år, växlade krigslyckan mellan de båda arméerna. 
Svenska trupper återövrade Helsingborg och belägrade Kristianstad. 
På vårvintern 1677 var man tillbaka utanför Karlshamn. Ett första 
försök att storma fästningen misslyckades, men snart pressades den 

danska besättningen under bombardemang till kapitulation och 
svensk besättning var i mars 1677 åter på Frisholmen.  

I freden efter Skånska kriget befästes de svenska erövringarna från 
1658. 

Omvärdering 

Krigserfarenheterna från Skånska kriget fick kronan att omvärdera 
Karlshamns funktion i det svenska riket. Örlogsvarvet hade flyttats 
till Kalmar redan innan Karlshamn intogs och fästningen föll 1676. 
Till den svenska örlogsflottan sökte man en ny och säkrare hamn 
som bättre kunde försvaras från landsidan. Framtida planer för 
fästningarna blir mer återhållsamma, men Karlshamn hade alltjämt 
militärstrategisk betydelse. Så länge Kristianstad var intaget av 
danskarna, behövdes en stödjepunkt för svenska krigsräder i 
nordöstra Skåne. När ett nytt sådant hot mot det svenska riket skulle 
komma, kunde man inte veta. Karlshamn var också en av flera 
hamnar i ett stort nätverk av svenska östersjöhamnar som 
tillsammans möjliggjorde för kronan att försörja sin armé som 
ständigt var i krig någonstans.  Karlshamn var som in- och 
utskeppningshamn viktig för försörjningen av den svenska armén. 
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En av flera odaterade kartor som visar planer för befästningar till skydd för 
örlogsvarv, hamn och stad. Geografin har inte blivit rätt, men kartan visar att man 
i det här förslaget tänkt sig ett system av försvarspunkter vid inloppet. Förutom 
Frisholmen och Boön planerades också för skansar på Ortholmen och Stärnö. 
Staden Karlshamn har ritats in efter den kanalplan som var Erik Dahlbergs 
ursprungliga förslag till stadsplan men som inte ansågs genomförbar 1666.  

Befästningen på Frisholmen förstärktes med vallar och under det 
Stora Nordiska Kriget 1717 slog man från fästningen tillbaka ett 
danskt anfall mot Karlshamn. Skansen förföll därefter, men 
moderniserades igen efter 1743 till ett s.k. tenaljverk. Det benämns 
därefter Karlshamns kastell. De sista förbättringarna gjordes 1788 
under Gustav III:s krig med Ryssland.  

Under 1800-talet följer en ny förfallsperiod och nyårsafton 1864 
halas örlogsflaggan för sista gången när garnisonen helt dras in. 
Sedan 1901 tillhör kastellet Karlshamns stad. Idag används platsen 
som utflyktsmål med spelplats för utomhusteater under sommaren.  

Begravningsplatser på Boön 

På Boön ligger en garnisonskyrkogård som förmodligen använts 
under hela befästningens historia fram till nedläggningen 1865. 
Utanför den stenomgärdade begravningsplatsen ligger också enstaka 
gravplatser med resta stenar med inhuggna vapensköldar. 
Kyrkogården omnämns första gången 1693 men tros vara äldre. 
Gravplatsen hör nära samman med befästningshistorien eftersom 
långt fler soldater dog av sjukdomar än i strid. Via 
truppförflyttningar spreds också farsoter från en plats till en annan. 
Under peståret 1711 användes garnisonskyrkogården som 
pestkyrkogård för kronans soldater medan den civila befolkningen i 
staden begravdes på en pestkyrkogård nordost om rutnätsstaden. 
Kyrkogårdarna användes också under koleraepidemin på 1850-talet.  

Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta 

värdena 

 Att siktlinjerna mellan befästningarna, staden, Ortholmen 
och Stärnö ska bevaras. Särskilt viktigt för riksintressets 
värde är upplevelsen av kastellet från Östra Piren. 

 Att vid framtagandet av vårdplaner för 
fästningsanläggningen på Frisholmen säkerställa att en 
hållbar utveckling av turistverksamhet vid kastellet görs utan 
att skada riksintresset.  

 Att skötselplan för att hålla varvsplatsen öppen och vårda 
gravplatser och promenadstigar på Boön, har stor betydelse 
för att säkra och tillgängliggöra riksintresset. 

 Att befästningarna, varvsplatsen och begravningsplatserna är 
fornlämningar som aldrig är arkeologiskt undersökta. 
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Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML) och alla 
förändringar i området prövas av länsstyrelsen.  

 

Vad berättar rutnätsstaden om riksintressanta 

Karlshamn? 
En stad förändras hela tiden. Nya sätt att leva ger nya sätt att bygga. 
Mest oföränderligt i en stad brukar gatunätet och tomtstrukturerna 
vara. Så är det också i Karlshamn. Här har den ursprungliga 
stadsplanen från 1666 fått behålla sin sträckning på ett unikt vis. 
Det gör att vi fortfarande 400 år efter grundläggningen kan följa 
1600-talsstadens ideala mått och därigenom få inblick i hur man i 
stormaktstidens Sverige tänkte sig att livet och verksamheterna 
skulle ordnas i en stad.  

Stormaktsstatens stad 

Från slutet av 1500-talet och början av 1600-talet ökade staternas 
intresse, inte bara för att bygga ut örlogsflottor och fästningar, utan 
också för att anlägga nya städer eller expandera gamla. Omfattande 
militär verksamhet krävde stora resurser, och genom städerna kunde 
handel såväl gynnas som kontrolleras och beskattas. Borgarna i 
städerna försågs med privilegier och särskilda rättigheter att handla, 
men här fanns också tullhus, tullvågar och fogdar som noggrant såg 
till att kronan fick sin del av handelsöverskottet. Genom städerna 
skaffade sig kronan garantier för tillgång på arbetskraft i form av 
dagsverksskyldigheter vid fästningarna, och i städerna kunde 
livsmedel och byggnadsmaterial köpas upp. I orostider möjliggjorde 
städerna inkvartering av soldater som inte rymdes inom den trånga 

fästningen. Städer och fästningar hörde ihop i 1600-talets och 1700-
talets Sverige. 

 

    

Bodekull i karta från 1640-talet och en odaterad karta med förslag på hur staden 
Bodekull skulle anläggas efter en plan i holländsk vattenrenässans. Den djupa 
sydliga hamnen, den bergiga oländiga terrängen, de skyddande skären, och 
tillgången till ett stort uppland via Mieån och den så kallade ”Holländarevägen”, 
uppfattades som goda förutsättningar för en örlogshamn och ett kronovarv. För 
hamnens och varvets skull behövde både stad och befästningar anläggas.  

Den äldsta bevarade stadsplanen är från 1659. Den visar en elegant 
rutnätsstad med systematiskt varierad tomtstorlek och där ett 
vattendrag gjorts om till anlagd kanal. Teckningen tros vara gjord av 
Erik Dahlberg efter att han varit på inspektionsresa med Karl X 
Gustav. Även om planen ansågs allt för kostbar för att genomföras, 
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visar den på vilken betydelse Dahlberg och kung Karl X Gustav 
tillmätte platsen precis vid övergångstiden. 

Först 1664 fattar riksdagen beslut om att en ny stad ska grundas och 
ger Bodekull stadsrättigheter. När stadsplanen sedan väl läggs ut 
1666, blir det efter en mycket enklare plan, en plan som också följer 
mönstret för mindre och mellanstora städer från 1600-talets första 
hälft. Bodekull mäts upp efter en strikt rätvinklig, rektangulär 
rutnätsplan. 

.  

Johan Wärnschiöldhs stadsplan över Bodekull från 1666 visar på hur ordning och 
regelbundenhet var ett högt ställt ideal när en stad skulle grundas. I kartbilden 
syns också den bebyggelse som redan fanns längs den gamla böjda vägen. När väl 
planen stakats ut, uppmanades borgarna att flytta sina byggnader inom 
tomtgränserna. 

Ordnad stad 

Ordning och funktion utmärker planidealet. Alla gator gjordes 
jämnbreda och alla kvarter jämnstora. Varje kvarter delades in i lika 
stora tomter som sträckte sig över halva kvarteret. Tomternas storlek 

var viktig eftersom tomtindelningen utgjorde grunden för 
beskattning. Däremot togs ingen hänsyn till terräng eller 
höjdskillnad. Att behålla det strikta mönstret med raka gator 
värdesattes så högt att man hellre gjorde sig besvär med utfyllnader 
och uppbyggda grunder än att vägen drogs runt hindret.  Ett centralt 
kvarter sparades ut som torg och till den planerade ordningen hörde 
också att kyrka och rådhus skulle ligga vid torget. Runt staden sattes 
ett stadsstaket upp. Detta var en kunglig förordning från 1624 som 
gällde alla svenska städer. Avgränsningen i Karlshamn gjordes med 
två portar, en i norr och en i öster, där stadstullen togs.  

När Bodekull några år eftergrundläggningen försågs med privilegier 
ändrades också stadens namn till Karlshamn. Namnbytet gjordes, 
som det står i dokumenten, på invånarnas egen begäran. Också 
stadskyrkan, som byggdes under 1680- och 90-talen efter en typisk 
stormaktsarkitektur, döptes till Carl Gustafs kyrkan efter 
grundläggaren. Namnen visade att Karlshamn i Blekinge var en stad 
grundad i det svenska riket och att den beboddes av borgare som 
räknade sig som den svenske kungens undersåtar. 

1700-talets stadsplaner är dagens stadsplan 

Ganska snart behövde Karlshamn utöka sitt område. Till 
grundläggningen hade den danska kronans lastageplats tagits i 
anspråk och ett par hemman köpts in. Flera jordköp och skiften 
gjordes i början av 1700-talet, dels för att få tillgång till mer 
tomtmark, dels för att få mer stadsjordar för odling och utmarker där 
stadsbornas djur kunde beta och där man kunde få bränsle. 
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När stadsplanen utvidgades 1720 förlängdes rutnätsplanen (se bild 
sid 20). Två kvartersrader lades till i norr och i söder lades kvarter ut 
så gott det gick runt berget och längs stranden. I öster kom 
långsmala tomter till längs med ett mindre vattendrag. Tomterna här 
användes länge främst som odlingslotter. Kvarteren fick sina namn 
efter svenska städer. Efterhand som nya småindustrier anlades längs 
Mieån eftersöktes också tomtmark åt stadens arbetare. 1764 
förlängdes därför stadsplanen åt väster och ”Nya Staden” tillkom.  

Till skillnad från de allra flesta svenska städer omdanades aldrig 
stadsplanen i centrala Karlshamn under 1800-talet. Nu var det annars 
vanligt att man breddade vissa gator för att med boulevarder och 
esplanader skapa mer betydelsefulla stråk. Gatornas bredd bidrog då, 
förutom till en eftertraktad modernitet och en promenadvänlig miljö, 
också till ett bättre skydd mot omfattande stadsbränder. Men i 
Karlshamn behöll man alla gator efter ursprungligt mönster och med 
samma bredd över hela rutnätsplanen. Kajer byggdes ut längs Mieån 
och det var också längs ån som manufakturer (tidiga industrier) 
tilläts växa upp. Också i östra stadens yttre kvarter lades små 
industrier. I övrigt hölls verkstäder och småindustrier inne på 
gårdarna i kvarterens mitt och påverkade inte stadsplanens gatunät.  
När sedan järnvägen skulle anläggas i slutet på 1800-talet, blev dessa 
också dragna utan att ge större förändringar i rutnätsplanen. 

 

3. Nya Staden, 1764, 2. Stadsplan 1720, 1. Stadsfyrkanten, 1666 

De historiska stadsplanerna i dagens karta. Karlshamn är idag som stadsmiljö 
unik genom sin välbevarade stadsplan från grundläggningstiden. Rutnätet 
förmedlar viktiga delar om hur statsmakten, d v s kung, riksråd och delar av den 
militära aristokratin, tänkte om befolkning, rike och rätten att beskatta. 
Planidealet präglas av regelbundenhet och ordning. Gatustrukturen som sådan 
utgör ett av riksintressets viktigaste kärnvärden. 
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Här presenteras viktiga siktlinjer inom rutnätsplanen som hör till 
riksintresset samt den historia de hjälper till att förmdela. 

 

Svenska kronans största tillgång genom övertagandet av Blekinge 
efter Roskildefreden 1658 var den långa sydkusten med bra 
naturhamnar. Här den enda siktlinjen som visar stadens placering 
vid havet. Ny bebyggelse som uppfördes på Östra Piren placerades i 
rutnätets förlängning så att siktlinjen från Drottninggatan mot havet 
inte bröts. 

 

Staden anlades som ett rutnät rakt över platsen där ett par gårdar 
och kronans lastageplats Bodekull legat åtminstone sedan slutet av 
1500-talet. Den omgivande naturen var både stadens förutsättning 
och begränsning. Siktsektor mot Hinseberget och Mieån berättar om 
detta. 

Placeringen vid havet, på en plats som var omgiven av oländig 
terräng, bedömdes till en början som god ur försvarssynpunkt. Den 
danska ockupationen av staden under skånska kriget 1675 visade 
hur felbedömt detta var. Det blev istället stadens gynnsamma 
placering ur handels- och kommunikationshänseende som fick 
Karlshamn att leva vidare och småningom blomstra. 

 Korsvirekshuset till vänster i bild är en del av byggnadsminnet 
Asschierska huset, byggt 1682 som rådhus, häkte och rådhuskällare.  
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Industrialiseringen i Västra Blekinge är starkt förknippad med en 
omfattande brännvinstillverkning. Påtaglig i stadsbilden, inte minst 
genom en öppning i kvarteret vid den västra delen av Ronnebygatan, 
är tegelbyggnaden efter spritförädlingsfabriken som anlades av L-O 
Smith, i Blekinge allmänt känd som ”Brännvinskungen”. 
Brännvinsfabriken omgjordes under 1800-talets senare del till 
sockerfabrik. Nu står byggnaderna tomma. 

Siktsektor mot Mieån - Småländska bönder och bondeseglare från 
Blekinge hade länge dragit nytta av varandras verksamhet, men med 
försvenskningen av Bleking kom hela handelsverksamheten inom 
räckhåll för en enda krona: den svenska. 

 

Rutnätsplanen ger siktlinjer där industrierna väster om Mieån blir 
synliga från långt håll. Kvarteren till vänster följer inte den äldre 
statsplanens bebyggelse i slutna kvarter utan har bebyggelse från 
1940- och 50-talen efter omgjord plan med tidstypiska lamellhus. 
Bebyggelsen i kvarteret intill (höger i bild) följer delvis Karlshamns 
traditionella planstruktur, slutna kvarter, låg bebyggelse där husen 
placerats i liv med gatan. 
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Där Erik Dahlbergsgatan går idag, gick rutnätsplanens östra gräns 
1720. Här tog en gång staden slut. Tillskillnad från många andra 
städer i Sverige strukturerades aldrig rutnätsplanen i Karlshamn om 
under 1800-talet för att ge plats åt boulevarder och stråk av 
bredare, mer förnäma gator. Istället blev en f.d. järnvägssträcka 
omgjord till boulevard efter att järnväg brutits upp på 1920-talet. I 
nedre delen av nuvarande Erik Dahlbergsgatan låg en 
repslagarebana. Idag markerar boulevarden på ett fint sätt gränsen 
för rutnätsstaden i öster. 

 

 

 

 

De långa siktlinjerna som 1600-talsplanen medgav, har bevarats 
över hela Karlshamns innerstad. Det mesta av bebyggelsen ligger 
placerat i liv med gatorna efter en lokal byggnadsförordning som 
infördes 1830 och som kontinuerligt styrt hur staden utvecklats. I 
byggnadsförordningen reglerades också bostädernas höjd till två 
eller tre våningar. Staden har behållit sin traditionella horisontella 
struktur.   
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Trädplanteringar hör kulturhistoriskt inte gatorna i rutnätsstaden 
till, men kan ändå hjälpa till att förstärka riksintressets värden när 
planteringen markerar linjen där byggnaderna efter traditionellt 
mönster i Karlshamn skulle ha legat. Träd kan, förutom att ge 
grönska och liv, ”kompensera” där husen dragits in från gatan. 
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I en rutnätsplan blir hörnhus exponerade. 
Till karaktärsdragen för bebyggelsen i 
Karlshamn hör att husen omsluter hörnen.  
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Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta 

värdena 

 Att gatornas sträckning och bredd inom rutnätsplanen ska 
bevaras  

 Att siktsektorer genom rutnätsplanen mot havet, Hinseberget, 
Mieån, sockerfabriken som visar på den ursprungliga 
rutnätsplanens gränser och stadens historiska förutsättningar, 
ska bevaras. Se sid 15f.f. 

 Att nya hus placeras med långsidan längs gatan. 
 Att nya hus placeras vid gatan utan indrag. Om detta bryts, 

skapas ett särskilt ”rum” i gatumiljön som bör ha ett särskilt 
syfte och göras medvetet om att man bryter grundstrukturen 
för rutnätsplanen. 

 Att trädplanteringar kan kompensera för hus som placerats 
med indrag från tomtgränsen mot gatan. 

 Att gamla gatlyktor, trappräcken och andra detaljer är en 
viktig del av gatubilden som förstärker och samlar ihop 
intrycket av historisk stadsmiljö där i övrigt mycket kan ha 
förändrats. 

 Att smågatstensbeläggning på trottoarer och gator skapar 
samhörighet mellan hantverksmässigt utförda byggnader och 
gatan. 

 Att i en rutnätsplan blir hörnhus exponerade varför extra 
uppmärksamhet bör riktas mot hur utveckling görs på sådana 
tomter. Till karaktärsdragen för bebyggelsen i Karlshamn hör 
t ex att husen omsluter hörnen.  

 Att bevara torgets öppenhet sedan 1666 års stadsplan. 

 Att vid nyexploatering ta hänsyn till bebyggelsens 
traditionella skala och volym. 
 

Vad berättar tomtstrukturen om riksintressanta 

Karlshamn? 
Tomten var platsen för både hemmet och arbetet och har därför 
mycket att berätta om stadens kulturhistoria. Här låg bostaden och 
vad man behövde av butik, verkstad och magasin. Stadsborna höll 
sig med husdjur som hästar, grisar och höns som också de skulle ha 
sina utrymmen på bakgårdarna. På många av gårdarna fanns 
odlingslotter och framför allt i östra delen av staden låg flera tomter 
obebyggda för att användas till odling, ofta åt något av stadens 
tobaksspinnerier. Under 1800-talet tätnar bebyggelsen utan att den 
grundläggande tomtindelningen ändras. Uthus byggs om till 
bostäder och nya byggnader fylls på på gårdarna. Tomtstrukturen 
med olika stora tomter i stadens olika delar påverkar ännu gatornas 
karaktär, gata för gata, kvarter för kvarter. 

Stadens sociala mönster 

På den ursprungliga stadsplanen hade alla tomter gjorts lika stora 
och mätts upp efter huvudgatorna i nord-sydlig riktning. Statsmakten 
(grundläggaren) hanterade borgerskapet som en enhetlig grupp där 
alla beskattades lika utifrån sin tilldelade tomt. Verkligheten var 
naturligtvis en annan och det är med stadsplanen från 1720 som den 
sociala uppdelningen av stadens invånare blir synlig. Nu görs 
tomterna olika stora i olika delar av staden, riktade till olika 
kategorier av befolkningen.  



20 
 

De största tomterna låg i de nyanlagda kvarteren intill den norra 
stadsporten och i den gamla stadsfyrkanten längs Drottninggatan 
med närheten till Mieån. Tomterna sträckte sig över hela kvarter. 
Kvarteren längre österut, delades in i långsmala tomter och gav plats 
för något mindre handels- och hantverksgårdar. I de södra kvarteren 
bodde familjer knutna till sjöfart och fiske. Längs Drottninggatan 
gjordes tomterna större åt redare och sjökaptener, runt berget mindre 
åt fiskarbefolkning och sjömännens familjer.  

                                               

 

 

 

Längs 
Drottninggatan 
och i kontakt med 
Mieån låg 1720 de 
största tomterna. 
De kunde sträcka 
sig tvärs genom 
hela kvarter.  
Också i söder låg 
större tomter med 
handelshus och 
plats för stora 
magasin. 
 

I söder lades kvarter till som inte 
strikt följde rutnätsmönster utan 
tomterna anpassades efter berget.  

I stadens östra 
delar gjordes 
mindre tomter. 
Tomterna var 
långsmala och 
gick fram över 
halva kvarteret.  
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Tvärgator och långgator 

Tittar man mer i detalj på stadsplanen från 1720, framför allt i den 
östra delen av staden, framgår en systematisk skillnad mellan 
tvärgator och långgator. På tvärgatorna lades mindre, grunda tomter, 
ibland så små att enbart gatuhus med mycket små uthus fick plats. 
Tvärgatorna (d v s de gator som går i öst-västlig riktning) präglas än 
idag av en bebyggelse som anpassats till dessa mindre och framför 
allt grundare tomter. 

 

Kvartersstrukturen studeras lättast på karta men påverkar också 
gatumiljön. I kvarteret Helsingborg (bilden ovan) är tomtindelningen 
fortfarande mycket lik den som gjordes 1720 även om det mesta av 
bebyggelsen bytts ut. Bostadshusen ligger, precis som i ursprunglig 

plan, med sina långsidor i liv med gatan på tomter som sträcker sig 
fram till mitten av kvarteret. Längs Christopher Schrödersgatan och 
Rådhusgatan ligger grundare tomter. Flera av de små, grunda 
gårdarna har förtätats med bostäder. 

 

 

 

Bilden ovan är en vy från Rådhusgatan med fokus 
på kvarter Halmstad. Här skiftar husfasaderna 
efter mönster från gammal tomtstruktur. 
Bebyggelsen är från olika tider men enhetlig i 
volym och skala.  

 

  

Långsmala tomter 
över halva kvarteret 
längs Regeringsgatan 
och Hantverksgatan 

Grunda tomter i 
kvarter Helsingborg 
och Halmstad längs 
Rådhusgatan 
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Fler exempel på hur tomtstruktur ger gatan karaktär  

Kvarter Sölvesborg (se A) är, liksom Helsingborg, ett kvarter där 
fastighetsindelningen fortfarande motsvarar tomtindelningen från 
1720. Kvarteret ligger på östra sidan av staden där tomterna som 
mest går över halva kvarteret. Också här varierar bebyggelsen med 
tomtindelningen. Det innebär att boningshusen ligger med långsidan 
placerade efter gatorna, att de djupare tomterna ligger längs 
Regerings- och Kungsgatan i nord-sydlig riktning samt att grundare 
tomter lagts ut längs tvärgatan, den Norra Fogdelyckegatan. Vid det 
hörn som en gång var kvarterets högsta punkt låg en vindmölla.  

I kvarteret Borås (se B) har ett par långsmala tomter längs 
Regeringsgatan och flera grunda ”tvärgatutomter” längs Södra 
Fogdelyckegatan bevarats från 1720. I den del som vetter mot 
Kungsgatan har flera tomter slagits samman men eftersom 
bebyggelsen står kvar efter gammalt tomtmönster, har inte detta 
påverkat gatans ursprungliga karaktär. 

 

 

Även om tomterna som ligger längs Kungsgatan i kvarteren Borås och Malmö 
delvis har fått ändrad fastighetsindelning, har gatan behållit karaktär efter 
ursprunglig tomtindelning. Kvarteren ligger inom den äldsta stadsfyrkanten. 

 

 

 

 

 

Bild tv: Kvarter Sölvesborg längs Regeringsgatan. Bakom husen ligger långsmala 
gårdar med delvis bevarad gårdsbebyggelse. 
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Bilderna jämför dagens fastighetsindelning med 1720-års plan för kvarteren 
Landskrona (C), Sölvesborg (A), Malmö (D) och Borås (B). 

 

Kvarter Landskrona (se C) är exempel på kvarter som lades till 1720 
med tomter för stora handelsgårdar. Av tre stora tomter som från 
början fanns i kvarteret, finns idag en kvar som är bebyggd efter 
traditionellt mönster (Landskrona 3). En av tomterna (Landskrona 4) 
har delats och fått ett bostadhus mot Kungsgatan men är nu åter en 
fastighet. Även om förändringar gjorts i kvarteret, är den 
traditionella tomtstrukturen fortfarande läsbar längs Drottninggatan 
eftersom boningshusen som hörde till de stora tomterna ligger kvar. 
Fasaderna är kraftigt moderniserade, men husens storlek och 
utformning avslöjar ändå att de en gång varit storgårdar som var och 
en tagit en fjärdedel av huvudgatans längd i kvarteret i anspråk (se 
bild sid 24). Norra Fogdelyckegatan i samma kvarter är en tvärgata 
med grunda tomter som ligger kvar efter tomtindelningen 1720. 

Drottninggatan ändrar karaktär vid övergången från kvarter 
Landskrona till kvarter Malmö (se D). Kvarteret är, liksom Borås, ett 
av de kvarter som lades ut med den äldsta stadsplanen 1666, och 
som 1720 i stort sett behöll ursprunglig plan även om några av 
tomterna anpassats efter hur borgarna etablerat sig under stadens 
första 50 år. Boningshusen, med butik på bottenplan, är inte lika 
långsträckta som i kvarter Landskrona eftersom tomterna här 
motsvarar en sjättedel av huvudgatans längd i kvarteret. Kvarteret är 
kulturhistoriskt mycket innehållsrikt eftersom det har väl bevarad 
tomtstruktur medan byggnaderna representerar flera olika historiska 
skeden i staden. 

 

A 

A 

B 

C 

C 

B 

D 

D 
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Ovan: Bebyggelsen längs Drottninggatan i kvarten Landskrona har fått sin storlek 
efter stadsplanen 1720. Husen har omgjorda fasader, men deras storlek och 
högresta tak vittnar om vad husen en gång varit.  Längre ner på gatan ligger 
kvarter Malmö där husen blir mindre och fasaderna skiftar oftare. (till höger i bild 
en byggnad efter modern detaljplan som inte stöder riksintresset vad gäller 
bebyggelse efter tomtstruktur) 
 
Ovan t.h: Kvarter Örebro låg intill den norra stadsporten, och 1720 delades 
kvarteret in i tomter för fyra köpmansgårdar. Alla tomter är idag avstyckade mot 
Kungsgatan, men väl bevarade boningshus längs Drottninggatan från början av 
1800-talet återspeglar fortfarande den traditionella tomtstrukturen för kvarteret. 
 
Nedan t.h: Del av kvarter Malmö med butiker längs Drottninggatan och bostäder 
ovanpå. Kvarteret är här indelat efter mönster om sex tomter längs varje 
huvudgata. 
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Också butikerna på Ronnebygatan har sin kulturhistoriska bakgrund 
i den planering man gjorde för tomterna under 1700-talet. Längs en 
stor del av gatan lades då små mycket grunda tomter, avsedda för 
småhantverkare med verkstad mot gatan. Samtidigt som detta var en 
typisk tvärgata med grunda tomter låg den också i förlängningen av 
den östra stadsporten och därmed väl till för handel och transport. 
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Exempel på kvarter med förändrad tomtindelning 

När vare sig tomtstruktur bevarats eller nytillkomna byggnader förts 
upp på ett sätt som sluter an till platsens traditionella 
byggnadsmönster, förändras möjligheterna för historiens läsbarhet i 
miljön. I kvarteren Gävle och Kungsör låg under 1700-talet 
Karlshamns största tomter. Idag syns inte mycket av den 
tomtstruktur som gav plats för handel och tidig industri och som var 
grunden för stadens utveckling.  

Norrköping, Kungsör och Gävle är kvarter som byggts om efter detaljplaner från 
1950- och 70-talen. Kvarterens centrala läge, i kombination med att det är lättare 
att komma åt få, stora, tomter för exploatering än många små, kan förklara varför 
det just blev här man danade om kvarteren. 
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I kvarteret Triangeln och i den norra delen av kvarteret Norrköping 
har också tomterna styckats av eller sammanslagits, men här är trots 
det fortfarande de gamla tomtstrukturerna läsbara. Läsbarheten finns 
kvar därför att byggnader ligger kvar efter gammalt mönster, eller 
därför att ytor efter avstyckningar lämnats obebyggda. Området 
innehåller också särskilt höga värden utifrån riksintresset eftersom 
både bostadshus och magasinsbyggnader finns kvar och visar på 
hela gårdsstrukturen. 

 

Bilden ovan ger en vy från västra delen av Vinkelgatan och den del av kvarteret 
Norrköping som inte byggdes om på 70-talet. Den grå spetsiga gaveln som sticker 
upp mitt på bilden hör till Smithska gården, en av de stora f d handelsgårdarna 
längs Drottninggatan. Framför ligger den s.k. tobaksladan som uppfördes på 
grunden av ett äldre magasin efter stadsbranden 1763.  Den obebyggda ytan 
framför ”tobaksladan” utgör en del av en stor fastighet som sträcker sig söderut 
och över nästan hela kvarteret i vinkel upp mot Drottninggatan igen. Eftersom 

ytan lämnats obebyggd får man, trots rekonstruktion och museimiljö, en känsla för 
hur de gamla gårdsmiljöerna set ut. 

Till vänster i samma bild och i bilden nedan syns fler stora magasin som en gång 
hörde till köpmansgårdarna vid Drottninggatan. Idag hålls de visuellt samman 
eftersom ingen bebyggelse kommit emellan och splittrat upp den gamla 
tomtstrukturen. Gatlyktor från sent 1800-tal och gatstensbeläggning på 
Vinkelgatan förstärker intrycket av ålderdomlig miljö.  
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Tomtens organisation  

Boningshusen lades med långsidan i tomtgränsen mot gatan, 
dimensionerade så att de tillsammans med en inkörsport, täckte upp 
hela tomten fram till grannen.  Bakom bostadshuset låg en stensatt 
gård som omgavs av verksamhetsbyggnader ( magasin, verkstad, 
brygghus, uthus för dass, vagnar och husdjur m.m. ) Byggnaderna 
placerades i tomtgränsen, ofta ”rygg i rygg” med grannens gårdshus. 
De större gårdarna hade hela gatuhuset för bostad, medan de något 
mindre också kunde ha butik och hantverkstad på gatuplanet. Inne på 
gårdarna kunde småindustrier, sk manufakturer, rymmas och allra 
längst in på de större tomterna, ibland bakom en ridå av uthus och 
avgränsande plank, kunde en trädgård med fruktträd och lusthus 
ligga. Om fastigheten var en hörntomt byggdes bostadshuset så att 
det omslöt hörnet.  

 

 

 

 

 

 

Principskiss för större handelsgård i Kalrshamn . Tomten kunde 
sträcka sig över ett helt kvarter. Det finns mycket få sådana här 
tomter  kvar i Karlshamn, eftersom de varit attraktiva för 
exploatering. Stora hörntomter har med tiden fått bostäder både 

längs långsidan och mot det som var trädgårdsdelen och vette mot 
tvärgatan. 

 

 

 

 

 

 

Principskiss för mindre handelsgård, stadsgård i Karlshamn. 
Tomten gick fram över halva kvarteret. I vissa kvarter finns både 
byggnader och småskalig verksamhet kvar även om många hantverk 
lagt ner eller flyttat ut ur rutnätsstaden. 

 
Miljön på gårdarna är sällan tillgänglig för utomstående men glimtar 
kan skymta fram bakom plank eller där terrängen reser sig. Ändå har 
ägoskiftena fått stor betydelse för gatans karaktär, eftersom till den 
lokala byggnadsförordningen från 1830 hörde att bostadshusen, 
eventuellt med butik i bottenplan, skulle ligga i tomtgränsen ut mot 
gatan. Det innebar att vid varje tomtgräns tog ett annat boningshus 
vid. Tomtindelningen har således gett ett bestämt mönster för 
variation längs varje gata beroende på vilken del av staden man 
befinner sig i. 
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En av mycket få grunda tomter med bevarad gyttrig bakgårdsbebyggelsen. 
Rådhusgatan. 
 

 
(fotograf Anders Norrsell) 

 
(fotograf Anders Norrsell) 

Välbevarde gårdsmiljöer i fastigheter på djupa tomter längs Drottninggatan. Nya 
hus har placerats traditionsenligt längs tomtgränsen med ”ryggen” vänd utåt. 
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Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta 

värdena  

 

 Traditionellt har tomtens storlek återspeglats i boningshusets 
utformning vid gatan. 

 Att genom bevarad äldre bebyggelse, kan en traditionell 
tomtstruktur förbli läsbar trots avstyckning eller 
sammanslagning av fastighet.  

 Att avsteg från traditionell tomtindelning vid utveckling kan 
anpassas till riksintressevärdena genom hur man varierar 
fasaderna och hur man lägger bebyggelsen på gårdarna. 

 Att tomtstrukturen varierat för olika delar av staden. 
 Att tomter vid tvärgator och långgator har olika struktur. 
 Att särskilt beakta hur handelsgator och andra viktiga stråk 

bevarar sin rytm med varierande fasader efter traditionell 
tomtstruktur i respektive kvarter. 

 Att bevara Karlshamns unika bakgårdar 
 Att bakgårdarnas utseende och struktur varierat med 

tomtstorleken och placeringen i staden. 
 Att tillgängliggöra bakgårdarnas kulturhistoria genom 

planerade promenadstråk genom något kvarter. 

 

 

 

 

 

Vad berättar ”trästaden” om riksintressanta 

Karlshamn? 
Det var som hantverks- och sjöfarande handelsstad som Karlshamn 
fick sin framtid. Med Mieån som kommunikationsled och vattenkälla 
och med en tradition av utrikes handel, hade staden goda 
förutsättningar att dra nytta av den merkantila politik som kronan 
drev under 1700-talet. Ett ökat välstånd inom borgerskapet omsattes 
i nya bostäder som uppfördes i en stramt klassicerande arkitektur 
som blivit ett av de viktigaste karaktärsdragen för bebyggelsen i 
Karlshamn. Vid 1900-talets början, då man i de flesta andra svenska 
städer gick över till att bygga flerbostadshus i tegel, fortsatte man i 
Karlshamn att bygga också dessa i trä - även om man i formspråket 
gick över till en stenhusarkitektur. 
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Ökad handel och en stad av trä 

Genom Mieån och Mörrumsån hade Karlshamn tillgång till ett stort 
uppland med råvaruproducerande skogsgårdar och bruk. Platsens 
fördelaktiga läge för handel var sedan länge känd, när på 1640-talet 
holländaren Arnold de Rees organiserade en transportled med 
pråmtrafik från Huseby bruk, via Åsnen och nyanlagda vägar längs 
Mieån och till hamnen vid Bodekull. Leden kom att kallas för 
”Holländarevägen”. De internationella kontaktnät som påbörjats 
genom handeln vid Bodekull och som fick fart genom verksamheten 
på Huseby bruk, utvecklades under 1700-talet, och Karlshamn blev 
en av städerna som gynnades av kronans prioritering av städer med 
utrikeshandel och varuförädlande industrier. För Karlshamns del, 
kom det framför allt att handla om träförädlingsindustrier som 
sågverk för bygg- och skeppstimmer, produktion av pottaska, såpa 
och tjära och varv. Här anlades också pappersbruk, garveri, 
stärkelsefabrik, tobaksspinnerier och ett bomullsspinneri. 

Under 1700-talets senare del genomförde kronan en systematisk 
rensning och anpassning av Mieån för att underlätta flottning av 
timmer till örlogsflottans varv i Karlskrona. Timret kom från 
skogsgårdarna i norra Blekinge och Småland till Karlshamn där det 
sågades, användes vid husbygge, stadens varv eller skeppades till 
Karlskrona. Särskilt blomstrade handeln i Karlshamn under 
Napoleonkrigen och kontinentalblockaden när England låg i krig 
mot både Ryssland och Frankrike. Under några år (1810-12) ankrade 
engelska örlogsskepp upp vid redden utanför Hanö och upprättade 
en station för engelska flottan med flera tusen män.  Engelsmännens 
närvaro i Hanöbukten gav köpmännen i Karlshamn helt nya 
förutsättningar för handel.  Befolkningsmässigt var också Karlshamn 

i förhållande till andra svenska städer, som störst under den här 
tiden.  

I takt med ökad näringsverksamhet växte också ny bebyggelse fram. 
I en skrivelse till landshövdingen lämnad av stadens magistrat 1737, 
ges en beskrivning över Karlshamn, som även om den är präglad av 
en vilja att göra ett gott intryck, ändå visar hur staden utvecklats 
sedan grundläggningen 70 år tidigare. Husen, skrev man, låg efter tre 
långa gator i bredd och tolv tvärgator, alla i timrat trä och med tegel 
eller papptak.  Staden uppges ha 320 bebyggda tomter, enkla eller 
dubbla, inklusive kojor och publika byggnader. Resten av stadens 
399 tomter användes som lastageplatser, träd- och kålgårdar samt för 
tobaksodling.  

Några år senare, 1756, beskriver Anders Tidström (som var elev till 
Carl von Linné och som reste runt för att studera geologi och 
botanik) Karlshamn som ” en vacker stad af vackra trähus af 2 
våningar och vackra stensatta gator”. Han fortsätter: ”Husen i 

Carlshamn äro nätta, snygga, vackra af 2 våningar, rödfärgade, 

uppbygda, af tjocka båtplankor, 5 tum tjocka. Tjäresidan vändes ut 

och knutarne sågas, så att allt faller tätt och nätt. Dessa båtbräder 

äro af fyrsidiga, tilltäljda block eller stockar. Och en tolft sådana 

stockar af 16 alnars längd kostar 18 daler silfvermynt.” 

Att husen fortfarande beskrivs som röda innebär att de ännu inte 
försetts med en yttre panel. När Tidström var på sin genomresa, höll 
man som bäst på att stenlägga torget. Gatorna var redan stenlagda. 
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I Karlshamn, precis som i de flesta svenska städer, byggdes husen i 
huvudsak av trä. Den skandinaviska ”trästaden” skiljer ut sig från 
byggnadstraditionerna i Danmark (inklusive Skåne och den ”skånska” 
staden Sölvesborg) Polen och norra Tyskland där man i större 
utsträckning använt tegel eller natursten som byggnadsmaterial. Från 
slutet av 1700-talet fick de timrade trähusen paneler som målades i ljusa 
oljefärger. 

1763 drabbades staden av en brand som drog med sig 23 av stadens 
gårdar i lågorna. Framför allt var det bebyggelsen längs den norra 
delen av Drottninggatan som drabbades, det område där de största 
handelsgårdarna låg. När husen efterhand byggdes upp igen, fick de 
nya fasader efter sin tids borgerliga ideal. Uppsvinget i ekonomin 
från handeln med engelsmännen vid 1800-talets början, gav 
Karlshamnsborna ytterligare möjligheter att manifestera den starka 

och, i historiskt sammanhang, nya samhällsställning som 
borgerskapet skaffat sig i förhållande till den gamla 
landsbygdsaristokratin allt eftersom städerna växte. Den 
högkonjunktur som rådde i Karlshamn omsattes i en rad nya 
byggnader där panelerna utformades i en arkitektur som kom att 
sätta prägel på byggnationen under resten av 1800-talet. 

 

 

Karlshamn drabbades av en stadsbrand 1763 då 23 stadsgårdar brann ner. 
Branden spred sig över den norra delen av staden där de stora köpmansgårdarna 
låg. När husen byggdes upp igen valde några husägare att uppföra dem i trä och 
med den sena rokokon som stilideal. Ett sådant hus är Skottbergskagården som 
idag är en av Sveriges bäst bevarade handelsgårdar från 1700-talet. 
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Karaktärsdrag för trästadens stadsgårdar från senare 1700-tal 

 
 kompakt huskropp bygd i tvåvåningar 
 brant brutet sadeltak med tegeltäckning och utsvängd takfot  
 markerad takfot 
 inga takkupor (eller få, små och rundade), eventuellt ett litet 

takfönster 
 asymmetriskt uppbyggda fasader 
 kvadratiska, tätt sittande fönster vars placering styrs av 

husets knutar 
 fasad målad i ljus oljefärg 
 stående locklistpanel med lisener som målats vita och delar 

in fasaden i mindre fält (lisen = knutlåda som målats för att 
likna pilastrar) 

 fint arbetade detaljer runt entré från gatan 
 friliggande mindre stentrappa ut på gatan 

 
 

 

 

 

Exempel på mindre stadsgård (Linköping 17). Husets äldsta delar är från mitten 
av 1700-talet. Gården har efter varsam modernisering kvar många av 
karaktärsdragen för en stadsgård som låg på den östra sidan av staden. 

     

Simrishamn nr 3 är ytterligare en tidstypisk gård från slutet av 1700-talet. 
Avsaknad av takkupor bevarar mycket av husets traditionella karaktär, liksom den 
friliggande stentrappan och den strama, asymmetriskt utformade fasaden med 
lisenerna som ramar in entrén med den fint arbetade dekoren i dörrens 
överliggare.
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Handelsgård byggt som hörnhus (Ystad 11) från 1700-talet, med tidstypisk 
gårdsmiljö synlig från gatan. Fastigheten är byggnadsminne. 

 

  

Envåningshus utgör idag undantag i staden. Några av de kvarvarande 
envåningshusen ligger på Näsgränd där fiskarbefolkning bodde (ovan), andra i 
Nya Staden (nedan) där fabriksarbetare och daglönare anvisades tomter. Här 
kunde husen vända gaveln mot gatan. Miljön motsvarar arbetarbebyggelsen på 
Björkholmen i Karlskrona. 
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Under 1800-talet håller man kvar vid den byggnadstradition som utvecklats under 
1700-talets senare del men de stora köpmansgårdarna får resligare tak och 
fasaderna hålls strikt symetriskt uppbyggda  kring husets mittaxel där entrén 
placeras, omgiven av två pilastrar med joniska kapitäl. Entréerna utgör husets 
konstnärliga mittpunkt. Stora magasin hör till de stora köpmanstomterna. Några 
som har ”överlevt” 1900-talets rivningsvåg ligger ner mot Mieån och i 
hamnområdet längst i söder.  
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Karaktärsdrag för trästadens stadsgårdar från 1800-talets 

första hälft 

 symmetrisk uppbyggda fasader där husets entré lagts i 
mittaxeln 

 entrén markerad med två kraftiga, räfflade pilastrar som går 
upp i joniska kapitäl. Övriga pilastrar är mer återhållsamt 
utformade och fördelade symmetriskt över fasaden. 

 dörr målad i mörkt grönt eller engelskt rött 
 stående locklistpanel målad i ljus oljefärg 
 högresta tegeltak utan kupor (eller som fått få och små 

rundade kupor) 
 hög grund 
 friliggande trappa, dubbeltrappa 
 kvadratiska eller rektangulära fönster som fördelats 

symmetriskt över fasaden 
 portgång genom boningshusen med överliggande fönster 

 
 
 
 
 
 

 
 
Huset har frontespis vilket inte hör till vanligheterna i Karlshamn. Huset ligger 
strikt efter rutnätsplanen trots att det ligger i backe nivåskillnader i terräng(som 
kallas Harms Backe). Framför låg under 1800-talet ett skeppsvarv. Husen 
byggdes fortfarande i trä, med stående locklist panel och i två våningar.  



38 
 

 
En av de finast bevarade fastigheterna från tidigt 1800-tal i Karlshamn. 
Dörren utgör tillsammans med de kraftigt räfflade pilastrarna med joniska kapitäl 
och den dubbelsidiga friliggande trappan husets mittaxel. 
 
 

 

Huset på Hanö 15 är byggt som en lantlig herrgård, placerad något indraget från 
gatan och med ett enkelt trästaket framför.  I lokal byggnadsförordning från 1830 
föreskrevs att husen skulle ligga i linje med tomtgränsen mot gatan, men Hanö 15 
låg i utkanten av stadsplanen och tilläts bryta mot stadsmönstret. Det enkla 
trästaketet förstärker lantligt intryck. 

 

Landskrona 12 har fått stora skyltfönster och en entré som inte längre utgör 
husets mittpunkt, men har i övrigt en bevarad panelarkitektur från tidigt 1800-tal. 
Små nytillkomna takkupor har inte förtagit intrycket av det högresta taket med 
utsvängd takfot.  
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Efter byggnadsförordningen 1874 

Vid mitten av 1800-talet uppförs för första gången renodlade 
flerbostadshus Karlshamn. Även om Karlshamn efter 1820-talet inte 
utvecklades i samma takt som andra svenska städer 
befolkningsmässigt, så ökade ändå kontinuerligt befolkningen och 
därmed också behovet av bostäder. Men det var inte längre den 
traditionella handeln eller hantverket som bidrog till de största 
förändringarna i staden. Det var det ökade inslaget av industrier och 
av arbetstillfällen som erbjöds utanför de egna hemmen.  

 

På Regeringsgatan ligger ett av de tidigaste flerbostadshusen, byggt i mitten av 
1800-talet. Panelen varieras mellan stående och liggande brädor som är 
spontade. Fönsterna är rektangulära. Takfoten är inte längre markerad genom 
kraftig, horisontellt profilerad list, utan med en list av profilerade takkonsoler. 
Kvar från den klassicerande arkitekturen från tidigt 1800-tal är den symmetriska 
fönstersättningen, en centralt placerad entré och den stora dubbeltrappan ut på 
gatan. Takkupor hör inte till byggnadstraditionen. 

Industrialiseringen innebar helt nya sätt att leva och därför också en 
helt ny form av bebyggelse i städerna. Staden befolkades i allt högre 
grad av familjer vars försörjning inte kom från det egna hantverket 
eller som köpmän. I många fall innebar det att gårdarnas uthus och 
magasin byggdes om till bostadshus. Bebyggelsen på stadens gårdar 
förtätades, men snart togs också tomtmark som tidigare använts för 
odling i anspråk. Framför allt kom bebyggelsen i de östra delarna av 
staden att utvecklas vid sekelskiftet 1900. 

Övergången till flerbostadshus gick i de flesta svenska städer hand i 
hand med en övergång till att man byggde husen i sten eller tegel. 
Detta hängde delvis samman med byggnads- och brandförordningar 
som infördes under 1800-talet. I en ny byggnadsförordning från 
1874 reglerades bebyggelsen i alla svenska städer för att öka 
brandsäkerheten i de allt mer tättbefolkade städerna. Husen skulle 
byggas i sten. Hus som ändå uppfördes i trä fick inte överstiga två 
våningar.  

Ett par tegelhus kommer till vid sekelskiftet 1900, men merparten av 
den nya bebyggelsen uppförs fortfarande i trä i Karlshamn. Till 
byggnadsförordningen efter 1874 hörde att hörnhusen skulle ha 
avfasade hörn. Också detta var en åtgärd för att hindra att brand 
spred sig snabbt i en stad. Träbostadshusens begränsning till två 
våningar gör att takkupor inte hör till byggnadstypen. 

Panelen blir nu liggande eller växelvis stående och liggande, och 
locklistpanelerna ersätts med spontade paneler. Detta gäller för såväl 
enfamiljsstadshus som flerbostadshus. 



40 
 

 

Industrier hörde stadsmiljön till. Flera industrier låg längs Mieån men vid 1900-
talets början låg också småindustrier på östra sidan av staden. Ovan: en av 
mycket få kvarvarande industribyggnader, ett sågverk i kvarteret Göken från 
sekelskiftet 1900. Utskjutande tak och utanpåliggande korsvirke påminner om 
schweitzerarkitektur. Lägg också märke till det avfasade hörnet. 

 

På Rådhusgatan ligger två magasin från tidigt 1900-tal. Miljön är unik i en svensk 
stad så nära centrum. 
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Karaktärsdrag för flerbostadshus byggda efter 1874 års 

byggnadsförordning 

 Trähus byggda i två våningar 
 Snedställda hörn 
 Liggande, ibland omväxlande liggande och stående, spontad 

fasadpanel 
 Fönstersättningen symmetrisk 
 Utskurna fönsterfattningar 
 Rektangulära fönster, ursprungligen ofta tredelade 
 Takkonsoler som dekorativt element 
 Inga takkupor 
 Kraftiga eller ljusa oljefärger 
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Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta 

värdena 

  
 att anpassa fasadmaterial och färgsättning till traditionellt 

byggnadssätt i Karlshamn 
 att vid nybyggnation anpassa husens volym och skala till vad 

som traditionellt hörde samman med den ursprungliga 
tomtens sträckning i kvarteret 

 att en väsentlig del av den karaktärsskapande 
byggnadstraditionen i Karlshamn är bunden till takens 
utformning  

 trästaden finns också på bakgårdarna 
 trästaden består också av magasinslokaler och f d industrier 
 att behålla de ”rena” tak som ännu finns kvar utan kupor 
 att trästaden också består av trähus som fått reveterade 

fasader 
 att ett hus kan bära väsentliga karaktärsdrag från Karlshamns 

byggnadstradition trots att det genomgått förändringar. 
Riksintressevärdet finns inte bara representerat i bebyggelse 
som lämnats utan förändring.  

 Att byggnadsdetaljer som stuprännor, hängrännor och portar 
kan bära på höga kulturhistoriska värden, och för vissa hus, 
som utvecklats i flera olika steg under 1900-talet, vara 
accenten som gör husets ursprung lättare att upptäcka. 

 

 

Också reveterade hus hör till ”trästaden”, liksom hus som visar på stadens 
näringsverksamhet.  Redan i början på 1800-talet reveterades timrade trähus för 
att ge husen ett mer anspråksfullt och stadsmässigt utseende. Under 1900-talet 
gjordes ofta fasadrenoveringarna samtidigt som dörrar och fönster byttes ut i mer 
modern stil.  
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Kraftig takfotslist, 

profilerad 

i horisontellt mönster 

Rundade, ibland 

profilerade, locklister 

på stående panelbrädor 

av ojämn bredd.  

 

Inga eller få och små 

rundade takkupor 

Räfflade pillastrar 

som ramar in entrén 

och går upp i enkelt 

kapitäl eller direkt i 

takfoten  

Fint arbetade 

snickerier i dörrfoder 

och dörröverliggare, i 

övrigt sparsamt med 

utsmyckning 

Traditionell 

vattenavrinning. 

Exempel på detaljer i 

byggnaderna som hör till 

byggnadstraditionen men som 

ofta försvinner vid renovering 

 

Panel av släthyvlat 

virke 
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Vad berättar Väggaparken om riksintressanta 

Karlshamn? 

Den ekonomiska utveckling som låg bakom stadens förändringar 
återspeglas i hur kustområdet sydöst om rutnätsplanen kom att 
användas. Marken köptes in i början av 1700-talet för att ge 
utrymme till nya småindustrier, s.k. manufakturer. Men någon 
industri blev aldrig anlagd i den bergiga och skogiga terrängen. 
Istället var det under senare delen av 1800-talet, när området 
uppmärksammades för det friluftsliv som var möjligt här, som det 
blev en integrerad del av stadsbornas livsstil. I kontrast till det 
inrutade livet i staden och som en reaktion mot en allt kraftigare 
urbanisering, som fick städernas bakgårdar att tätna, utvecklades 
inom borgerskapet ett ideal om en hälsosam livsstil. Nu värdesattes 
närhet till naturen, frisk luft och stärkande aktiviter som att 
promenera, segla och att bada i havet. Vägga blev ett utflyktsmål för 
stadsborna och snart började också sommarvillor byggas i området. 
Men villorna tilläts inte representera det avskilda privatlivet. De 
skulle ligga på stora naturtomter, en och en, och plötsligt dyka upp 
som pittoreska inslag under en skogspromenad. Väggaparken 
fungerar fortfarande som stadens lunga.  

 

Väggaparken var ursprungligen ett naturområde som efter 1800-talets mitt 
kom att uppskattas för dess friska luft och möjlighet till rekreation i stadens 
närhet. Underordnat parken uppförs sedan enstaka villor som inte tilläts 
inkräkta på själva naturupplevelsen. (Bild ursprungligen från Hans 
Truedssons fotoarkiv, ur Lars Dreje Carlshamnina 2003) 

Borgerliga friluftsideal 

Kunskap om att frisk luft och vistelse i naturen var hälsosamt, 
började sprida sig under 1800-talet. Vattnet i städerna var ofta 
smutsigt eftersom avloppsvatten och brunnsvatten sammanblandades 
innan vattensystemen med separat dricks- och avloppsvatten var 
genomförda en bra bit in på 1900. Trängsel av djur och människor 
kunde göra luften illaluktande. Garverier och andra industrier låg 
inne i städerna och spred sina dofter. Särskilt sommartid måste 
staden ha varit en osund plats att vistas i.  
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Det började bli populärt inom det allt mer välbärgade borgerskapet 
att göra utflykter från staden. Att soliga söndagar ge sig ut på 
picknick i den friska lantluften, blev en del av en borgerlig livsstil. 
Vissa platser blev populära mötesplatser och vissa aktiviteter 
förknippades med dessa utflykter. Man skulle promenera, segla, 
spela kägelspel. Att bada i havet ansågs i början av 1800-talet av 
några läkare (som hämtat inspiration från sällskapslivet i England) 
som mycket hälsosamt, av andra som rent skadligt. Från mitten av 
1800-talet dyker de första havsbaden upp i Sverige och från 1860-
talet har vi också den första källan som vittnar om havsbad i 
Karlshamn.  

Det var också från England som idéerna om särskilda naturparker i 
städernas utkanter kom. Parken utgjorde en sorts organiserad natur 
dit utflykterna styrdes. Här kunde man träffas och här fanns det 
anledning för företagsamma affärsidkare att anlägga 
sällskapsetablissemang som restauranger, caféer, dansbanor. Som en 
del av friluftskulturen började man också bygga sommarvillor strax 
utanför städerna. 

I Karlshamn hade det sedan 1700-talet funnits en hälsobrunn, en s.k. 
surbrunn. Brunnsdrickningen kan betraktas som en tidig form av 
sjukvård där det hälsosamma vattnet kunde ordineras av läkare, för 
såväl insides- (att drickas i viss mängd) som utsidesbruk (att bada i). 
Men brunnsdrickandet var också en form av social rekreation och 
något som skulle genomföras under vilsamma former och runt denna 
utvecklades en park- och friluftskultur som småningom tog steget ut 
i Vägga. 

Väggaparken blir till 

Väggaparken ligger på mark som vid början av 1700-talet, med 
kungligt medgivande, köpts in av staden från ett frälsehemman, 
Hunnemara, för att möjliggöra fler industrietableringar. I alla fall var 
det så formulerat i det kungliga brev som medgav stadens expansion 
i området. Stadsbefolkningen hade också behov av betesmark och 
bränsle och delar av området arrenderades ut och gav staden 
inkomster.  

Området blev aldrig använt för manufakturer. Det blev istället som 
en del av den borgerliga friluftslivsstilen som Vägga blev värdefull 
för karlshamnsborna. När det borgerliga friluftsmodet slog igenom i 
Karlshamn, var det hit utflykterna gick. I kombination med att just 
havsluften ansågs särskilt hälsosam, kom efterfrågan på kustens 
tillgänglighet att öka. Området började kallas för ”Wäggaparken”, 
drätselkammaren började intressera sig för en uppmätning av 
marken och en kommitté för parkens förskönande inrättades under 
1860-talet. Ungefär samtidigt som de första omnämnandena av 
”Wäggaparken” dyker upp i Karlshamns arkiv, bildas också ”Nya 
Badhusföreningen”. Föreningen var ett aktiebolag där stadens 
ledande borgare, bland annat borgmästaren och punchdirektör 
Bergh, gemensamt investerade för att bygga ett kallbadhus. 
Aktiebolagen var en ny bolagsform som kunde användas för att 
driva och finansiera allmännyttiga projekt. Någon gång under 1860-
talet stod kallbadhuset färdigt mellan den dåvarande hamnparken 
(vid Östra Piren i dag) och Näsvik. 



46 
 

 

Allt för lite forskning är gjort på området för att utvecklingen mot 
Väggaparken fullt ska kunna beskrivas här, men under1890-talet går 
det att följa drätselkammarens arbete med planer för gångar och 
vägar i området.  1892 ansöker en kvinna om att få starta konditori i 
”Wäggaparken”. Genom sin caférörelse fångade hon upp det stora 
intresse för skogspromenader som hade utvecklats runt de anlagda 
gångarna och café Villa Utsikten blev ett café på promenadvänligt 
avstånd från staden. Under 1890-talet dyker också de första villorna 
upp i den del av Vägga som ligger närmst staden och längs vägen 
som går ut mot den skogsvaktarstuga som hörde till Väggaskogen.  
Villorna byggs av stadens ledande borgerskap, här dyker namn som 
järnhandlare Asschier, fabrikör Bergh, storbyggmästaren Svante 
Svensson och doktor Frykman upp. Nu kunde stadens galanta 
sällskapsliv om sommaren flytta ut i friska skogsluften! 

Våren 1898 bildas ”Aktiebolaget Wägga Saltsjöbad” i syfte att 
utveckla parken med fler sällskaps- och friluftsaktiviteter. Den 18 
juni samma år invigs restaurang Saltsjöbaden med dansbana och 
snart också med ett varm- och kallbadhus nedanför. En ångslup 
trafikerar vägen mellan Karlshamn och Saltsjöbaden. Utflykterna 
kunde nu organiseras med båtfärd ut till Vägga och skogspromenad 
tillbaka mot staden, något som var ett önskvärt upplägg och som 
hörde den hälsosamma utflyktskulturen till. Invid Saltsjöbadens 
restaurang anlades tennisbanor och kägelbanor. En vattenkiosk 
flyttades dit från BelleVueparken och apotekare Leth sålde 
hälsosamt vatten. 1903 byggdes Turisthotellet, som drevs av 
källarmästaren på Saltsjöbaden.  

AB Wägga fick snart kontrakt på, att för stadens räkning, förvalta 
och utarrendera ytterligare ett antal tomter för sommarhus som lades 
ut i närheten restaurang Saltsjöbaden. 

Villorna underordnas parken 

Arrendena för villorna sattes för tio år i taget och uppgick till 1910 
till 30 kronor per år. Villaplanerna skulle granskas och godkännas av 
drätselkammaren. Man fick inte bygga stall, svinhus, höns- eller 
ankgårdar. Förbudet gör det tydligt att Wäggaparken inte var avsedd 
för permanent boende, utan var en park för friluftsliv, sällskap och 
sommarvistelse. Tomterna fick heller inte hägnas in och arrendatorn 
fick inte ta ner träd eller buskar utan tillstånd. I kontrakten står: 

§4 Allmänheten eger fritt tillträde till det upplåtna området, för 
såvidt Styrelsen för Bolaget icke finner skäl att, efter derom gjord 
framställning, begränsa allmänhetens tillträde till detsamma.  
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§5 Det uthyrda området må icke inhägnas, hyresgästen dock 
obetaget att, efter Styrelsens för Bolaget medgivande, på lämpligt 
avstånd från boningshuset plantera hagtornshäck eller annan häck, 
hvilken skall väl vårdas och icke må öfverstiga 1 ½ meter i höjd.” 

Området skulle hållas attraktivt för besökare, det var ett socialt 
område och inte privat. Arrendekontrakten kom sedan att se likadana 
ut långt fram i tiden. Fortfarande på 40- och 50-talen gavs arrendena 
på samma villkor. 

Det finns spridda uttryck för hur populär Väggaparken var vid 
sekelskiftet. I april 1897 ansöker en kvinna om att på en lämplig 
arrendetomt få uppföra en ”rotunda” för att ” tillhandahålla 
allmänheten ”kokadt kaffe och kolsyrade vatten”.  Hon hänvisar till 
stadsbefolkningens behov av att komma ut till Vägga som ”numera 
är, snart sagde, den enda tillflyktsort för stadens innevånare, hvarest 
de om sommaren vid lediga stunder få njuta landtluft…”. Kvinnan 
tänkte sig rotundan vid Sandslätt intill en badplats som precis blivit 
populär. Caféet, beskrev hon, skulle vända sig till ”den mindre 
bemedlade samhällsklassen” som inte hade råd med utskänkningarna 
på Café Utsikten. Även om det inte ser ut som om det någonsin blev 
något café för kvinnans del vid Sandslätt, så ger hennes skrivelse 
uttryck för att området betraktades som värdefullt för alla stadens 
invånare, även om inte alla hade råd att gå på café. 

Redan tidigt uppstod en dragkamp om hur Väggaparken skulle 
användas, för privat boende eller som en park tillgänglig för alla. 
1912 hade stadsingenjören Knut Larsson av Drätselkammaren fått i 
uppdrag att utreda kostnader och möjligheter för att avstycka tomter 

för villabebyggelse i Väggaparken. Han redogör för kostnader för 
vägdragning och vatten- och kloakledning för den villa som 
sockerfabrikör Rosenberg fått tillstånd att bygga i området strax 
intill Näsviks hamn. Han avslutar sitt svar till Drätselkammaren så 
här: 

”På grund af att främre delen af Wäggaparken är en kär tillflyktsort 
för stadens innevånare och lätt tillgänglig att den blivande 
realskolan fråntager parken ett stort område, hvarigenom det 
återstående blifver så mycket värdefullare att bibehålla som park att 
f.n. finnes mycket lämpliga, obebyggda villatomter i Wäggaparken 
söder om Tioöresföreningen utlagda och fastställda, får jag 
hemställa, att Drätselkammaren ville hos Stadsfullmäktige afstyrka 
förslaget med undantag af Disponent Rosenbergs tomt. Karlshamn 
den 16 Aug. 1912.  Knut Larsson” (Karlshamns kommunarkiv) 

Det blev endast Disponent Rosenberg som fick köpa tomt och bygga 
en villa nedanför berget dit realskolan, nuvarande Wäggaskolan, 
placerades. Rosenbergs villa ritades först av Erik Gunnar Asplund, 
ritningarna i blåkopia finns bevarade på Karlshamns kommunarkiv, 
men huset uppfördes aldrig efter dessa. 

Villorna i Vägga 

Idealet för 1800-talets sommarvillor var individuellt utformade 
byggnader som uttryckte en fri livsstil. Sommarvillorna motsvarade 
på så vis lusthuskulturen i stadsträdgårdarna. Husen skulle skilja sig 
från varandra, men ändå bära på vissa gemensamma drag och ordna 
in sig i en plan. Planens utgångspunkt var naturen och 
föreställningen om en vandring genom naturen. Sommarvillorna 
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ligger därför insmugna i skogen på stora naturtomter längs vägen ut 
mot Vägga och sedan i cirkel runt en inre kärna av ”vild skog”.  De 
var försedda med stora verandor och balkonger där sällskapslivet 
skulle levas. Bara ett av dem hade torn (Villa Elfkullen, nu rivet) 
vilket annars var populärt på sommarhusen från slutet av 1800-talet. 
Husen utsmyckades med dekorativa tak, snickarglädje, snidade 
takkonsoler, estetiserande korsvirke m.m. De skulle ligga en och en, 
och plötsligt dyka upp som pittoreska inslag under en 
skogspromenad. Det individualistiska underströks av att alla villorna 
fick sina namn, Villa Fridentorp, Villa Sävsund, Villa Ekenäs o s v.  

Att sommarvillorna inte bara låg där för sina ägares skull, utan också 
för det allmännas, återspeglas i de villkor som sattes upp i 
arrendekontrakten. Hit hörde att man inte fick avskärma sitt hus 
bakom ett staket, en allt för hög eller kraftigt växande häck.  

Ett par av villorna i Väggaparken tog form efter en ny trend som 
gjorde sig gällande under 1900-talets början, den 
nationalromantiska. Inom konsten, litteraturen och också inom 
inredning och arkitektur kom man allt mer att betona det som 
uppfattades som genuint nordiskt, eller gärna som svenskt. 
Livsidealet var fortfarande det fria och hälsosamma livet på 
landsbygden, men inspirationen skulle komma från den inhemska 
allmogetraditionen och man hade börjat uppfatta den mönsterrika 
arkiteturen med verandor och snickerier som prålig och tillgjord. 
Byggnaderna blev mer återhållsamma i uttrycken och de målades 
gärna röda med vita knutar, eller hölls i brunt och med mörkt gröna 
detaljer. Två av sommarvillorna i Vägga uppfördes i denna 

nationalromantiska stil, placerade liksom de andra på stora 
naturtomter längs promenadvägarna i parken. 
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Den friska luften för skolbarnen i Väggaskolan 

I utkanten av Väggaparken, på bergsknallen närmast rutnätsstaden, 
byggdes 1915-1917 stadens nya Realskola med Erik Gunnar 
Asplund som arkitekt. Gunnar Asplund hade fått uppdraget genom 
en arkitekttävling som lystes ut 1912. I drätselkammaren hade man 
under många år diskuterat var den nya skolan skulle ligga och tillslut 
landade man för en placering i Väggaparken.  Här kunde barnen få 
frisk luft och lugn och ro från stadens larm, resonerade man, 
samtidigt som platsen inte var längre bort än att stadsbarnen kunde ta 
sig till fots till sin skola.  

Gunnar Asplund ritade skolan i den nationalromantiska tradition 
som då hade blivit så populär för mer representativa, offentliga 
byggnader. Genom sin placering uppe på klippan med huvudfasaden 
vänd mot staden, men med entrén från skolgården som låg på samma 
sida som skogen, blev skolbyggnaden både en del av staden och 
stadsmiljön och en del av naturparken och därmed också en 
representant också för samma hälsoideal som låg bakom hela 
Väggaparken. 
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Karaktärsdrag för sommarvillorna i Väggaparken byggda i 

schweitzerstilen 

 individuellt utformad asymmetrisk arkitektur, uppbyggt i 
flera huskroppar 

 gaveln är husets framsida 
 utskjutande tak, klätt i plåt eller med papp (”lätta” tak) 
 verandor och balkonger 
 finsnickrade fönsterbågar och spröjsar 
 de många snickerierna  
 korsvirkesmönster 
 takkonsoler 
 naturnära tomt 
 badhus eller lusthus 
 placeringen fritt i naturen (uthusen intill är nytillkomna) 

 
 
 

Villa Amanda 
byggdes 1896 av Karlshamns storbyggmästare Svante Svensson 1896 och ägdes 
bland annat av punchfabrikör Berg och apotekare Leth. Det utskjutande taket i 
vinkel över en stor glasveranda ger intrycket av att huset består av flera 
huskroppar. 

 
Villa Albertsberg uppfördes 1897 av Albert Assichier. Byggmästare var som för 
flera andra av husen i området Svante Svensson. Huset ligger en liten bit från 
kusten och fick därför ett lusthus istället för badhus. Huset är idag 
byggnadsminne.  
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Villa Utsikten som blev Väggaparkens första etablissemang. Huset liknar det hus 
som presenterades i ett konstmagasin 1834 och där den nya schweitzerstilen 
introducerades för den svenska publiken. Idag ligger en rad små byggnader tätt 
intill caféet så att den ursprungliga placeringen ”mitt i naturen” störs. Nedanför 
finns platåer för utsiktplatser kvar och utomhus servering kvar. 

 

Här såldes hälsosamt vatten av apotekare Leth. Huset hade ursprungligen stått i 
BelleVueparken, men flyttades hit vid sekelskiftet. Bebos idag som sommarstuga. 
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Karta som visar bebyggelsen, vägar och gångar i Väggaområdet år 1906. Villa Utsikten och Villa Björkenäs är inte utmärkta på kartan. På en karta från 1909 har fler stigar 
kommit till på bergsknallen mellan Vägga och Näsvik. Sekelskiftsbebyggelsen samlades i en ring ute på Väggahalvön i vars mitt naturen skulle bevaras orörd. 

  

Skogsvaktarstuga 

Sommarvillor placerade 

på stora naturtomter 

längs stigen ut och i 

cirkel runt skogsparken 

Orörda naturområden med strövstigar, utkiksplatser, 

badplatser och parkanläggningar. De tunna prickningarna på 

kartan är stenmurar, de kraftigare är gångstigar. 

Saltsjöbaden 



53 
 



54 
 

Villor, bad och turistanläggningar på Vägga 

(blå ring = finns kvar, röd ring= borta) 

Som källor har använts en inventeringskarta på kommunarkivet i 
Karlshamn, essä av Lars Dreje i Carlshamnia 2003 samt uppgifter 
från Karlshamns museum publicerade på Karlshamns kommuns 
hemsida. 

1. Kallbadhus, Nya Brunns- och badbolaget ca 1860 

2a. Lotshus hitflyttat från Boön 1875. Idag kommunalt ägd 
föreningslokal åt Flottans män. 

2b. Lotsutkik låg först på den s k ”vaktareknallen”, men flyttades 
1924 ner mot stranden. Utkiken användes till 1939 och revs 1947. 
Idag står Utvandrarmonumentet ” Karl-Oskar och Kristina” (av Axel 
Olsson) på platsen för lotsutkiken. Skulpturen invigdes 1959 av 
Vilhelm Moberg. 

3. Vägar och gångar börjar anläggas 1890-tal. 

4. Villa Furebo 1890, har ägts av punschfabrikören Otto Berg 

5. Villa Utsikten café 1893. Byggdes om till tvåvåningar och fick sitt 
nuvarande utseende 1910. Utsiktspunkter. 

6. Villa Björkudden 1894 

7. Villa Sonnenecke 1894 byggt av lasarettsläkare doktor Frykman 
omdöpt 1921 till Villa Gullebo 

8a.Villa Solvik 1894, ägs idag av Karlshamns kommun och är 
föreningslokal för orienteringsklubben Stigmännen. 

8b. Bad- och båthus till Villa Solvik 

9 Villa Solbacken 1894, revs 1975 när Väggabadet byggdes.  

9b Väggabadet ligger vid ”Sandslätt” badplats med sandstrand 

10. Villa Amanda 1896, byggt av Svante Svensson, ägt av bl. a. 
apotekare Leth och punschfabrikör Wilhelm Berg 

11. Villa Albertsberg, 1897 av järnhandlaren Albert Asschier byggt 
av Svante Svensson, byggnadsminne  

12. Villa Furuhällen, även Villa Skogsbo 1898, Dreje uppger 1909 

13a. Restaurang Saltsjöbaden 1898 

13 b. Dansbana 

13 c. Brunn 

13 d. Tennisplan 1899-1907 

13 e. Varm- och kallbadhus, revs på 1950-talet 

13 f. kägelbana ca 1900 

13 e. lusthus/vattenkiosk 1905, hitflyttad från Bellevueparken  
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14. Wägga Turisthotell 1903, blev hotell 1904 och drevs av 
källarmästaren på Saltsjöbaden (Dreje 2003). Under kriget 1939-
1945 fanns kustartilleriet här. Idag är huset bostadsrättsförening. 

15. Kanotisternas båthus, Karlshamns Roddklubb, byggt 1904. 
Roddklubben var den första idrottsföreningen i Karlshamn, grundad 
1890. Båthuset flyttades till Hallevik.  

16. Villa Elfkullen 1905, revs 1968 då utomhusbadet byggdes (finns 
bild fantastisk villa Elfkullen ur Hans Truedsson arkiv) 

17. Villa Skogstorp även kallat Villa Bokenäs, byggt 1905? 1911? 
av Carls Svensson, bror till storbyggmästare Svante Svensson 

18. Lisatorpet, 1700-tals hus återuppfört på en liljekonvaljsbacke i 
Vägga 1906 av G Thelander. Ursprungshuset hade legat vid 
Lotsgatan och inrymt ”Flygares krog”.  Thelanders utvecklade huset 
med en rad verandor. Huset revs 1975. En vägg med målningar från 
det som en gång var ”Flygares krog” finns idag på Karlshamns 
museum. 

19. ”Fyllan och Villan” byggt 1906-1909 som bostad och 
handkammare av Otto Smith, son till brännvinsfabrikör L-O Smith. 

20. Tioöresföreningens hus 1907, ritat av Ruth Bengtsson som var 
dotter till Svante Svensson.  

21. Badhusföreningens kallbadhus 1908, revs 1946/7. Idag finns här 
grillplatser.  

22. Vägga idrottsplats med tennisbanor invigdes 1909 

23. Skogshyddan 1911, brann ner 1970 

24. Strandhem, även kallat Sommarbo och Fridentorp, 1911 

25 a. Villa Ekenäs 1911, byggt och ägt av storbyggmästare Svante 
Svensson, Dreje 1900 

25 b. Badplats till Ekenäs 

26. Villa Sävsund 1911 

27. Villa Ekeberg senare Fiskehamnscafé 

28. Sandslätt är badplats för flickor 1920-tal (Dreje 2003) 

29. Hallevik är badplats för pojkar 1920-tal, senare plats för 
simskola, simstadion 1934 till 1950-tal (Dreje 2003) 

30. Rosengården, anlagd 1924-1928. Parken restaurerades och 
gjordes om 1990 

31. Bella Vista byggt 1933 som café, idag använt som näringslokal, 
intill ligger nyuppförd villa från 2002. 

32. Realskolan, Vägga skolan – området på förslag planlagt för skola 
1906, Realskolans hus A ritat 1912 av Gunnar Asplund, bygget 
påbörjat 1914, stod klart 1917. Asplund återkommer som arkitekt för 
Väggaskolans hus B 1935-1937. 

33. Rosenbergs villa (fanns ritning från Asplund) byggd 1915, 
Edvard Rosenberg, disponent vid ”Karlshamns sockerbruks 
aktiebolag sockerfabrik” (arkitekt Yngve Herrström) 
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34. Klintåsa 1928 

35. Seglarstugan hittflyttad från Sutudden (Sternö)-på pråmar 1930 
och bron byggdes 1938 (Dreje 2003) 

36. Hallevik badplats med hopptorn 1950-tal 

37. Minnessten rest 1954 över soldater i beredskap 1939-1945 

38. Sjöfartsverkets lotsstation 1965 

39. ”Fiskarstugan” flyttades hit 1967 från Parkgatan 7 där det stod 
på gården. Bostadshus från 1600-tal, ”återställt” vid flytten av Thure 
Wahlgren. Ägs av kommunen och används som sommarcafé.  

40. Vägga utomhusbad 1969 

41. Vägga inomhusbad 1975 

42. Strandpromenad återanlagd 1992 

43. Bad- och bastubrygga 2005 
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Fortsatt användning för friluftsliv 

Området ägs fortfarande av Karlshamns kommun som har en hel rad 
engagemang för fritids- och friluftslivet i området. Tomterna till 
villabebyggelsen är fortfarande arrendetomter. 

 

Flera av husen ligger fortfarande i parken efter gammalt mönster, 
inbäddade i den ”vilda skogen”, med lusthus och liten båtplats. Villa 
Solvik används som föreningslokal åt en orienteringsklubb, Stigfinnarna. 
Fler föreningar finns verksamma i området.  

 

 

 

 

Restaurang Saltsjöbaden finns ännu kvar. 

 

Väggaparken gränsar mot en fiskehamn och fler friluftsområden i öster. 
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Gamla stigar och nya gångar har gjort Väggaparken promenadvänlig. 

 

 

Badanläggningarna fortsätter att vara populära även om strandbaden inte 
finns kvar. 
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Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta 

värdena 

 Att områdets karaktär av friluftspark med gles bebyggelse i 
nära anslutning till naturen bevaras. 

 Att arrendetomterna bevarar karaktären av naturtomter. 
 Att privatisering runt villorna begränsas. 
 Att sekelskiftsvillorna bevarar sin ursprungliga arkitektur. 
 Att utveckling för rekreation och friluftsliv som är tillgänglig 

för alla, ligger i linje med riksintresset. 
 Att området planeras i första hand för gång och cykeltrafik. 
 Att bevara och utveckla nya utsiktspunkter och viloplatser. 
 Att kontakten mellan staden och Väggaparken via 

strandpromenaden behålls. 
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Sammanställning av att tänka på för att bevara eller 

utveckla de riksintressanta värdena 

Boön och Frisholmen 

Fästningarna representerar stadens ursprung i kronans behov av en 
örlogshamn och ett örlogsvarv i den nyvunna riksdelen Blekinge. 

 Att siktlinjerna mellan befästningarna, staden, Ortholmen 
och Stärnö ska bevaras. Särskilt viktigt för riksintressets 
värde är upplevelsen av kastellet från Östra Piren. 

 Att vårdplaner för fästningsanläggningen på Frisholmen 
säkerställer att en hållbar utveckling av turistverksamhet vid 
kastellet kan göras utan att skada riksintresset.  

 Att skötselplan till Boön för att hålla varvsplatsen öppen och 
vårda gravplatser och promenadstigar, har stor betydelse för 
riksintressets värde. 

 Att befästningarna, varvsplatsen och begravningsplatserna är 
fornlämningar som aldrig är arkeologiskt undersökta. 
Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML) och alla 
förändringar i området prövas av länsstyrelsen.  

I stadsplanen 

Karlshamn är idag som stadsmiljö unik genom sin välbevarade 
stadsplan från grundläggningstiden. Rutnätet förmedlar viktiga delar 
om hur statsmakten, d v s kung, riksråd och delar av den militära 
aristokratin, tänkte om befolkning, rike och rätten att beskatta. 
Planidealet präglas av regelbundenhet och ordning. Gatustrukturen 
som sådan utgör ett av riksintressets viktigaste kärnvärden. 

 Att gatornas sträckning och bredd inom rutnätsplanen ska 
bevaras  

 Att siktsektorer genom rutnätsplanen mot havet, Hinseberget, 
Mieån, sockerfabriken som visar på den ursprungliga 
rutnätsplanens gränser och stadens historiska förutsättningar, 
ska bevaras. Se sid 15. 

 Att nya hus placeras med långsidan längs gatan. 
 Att nya hus placeras vid gatan utan indrag. Om detta bryts, 

skapas ett särskilt ”rum” i gatumiljön som bör ha ett särskilt 
syfte och göras medvetet om att man bryter grundstrukturen 
för rutnätsplanen. 

 Att trädplanteringar kan kompensera för hus som placerats 
med indrag från tomtgränsen mot gatan. 

 Att gamla gatlyktor, trappräcken och andra detaljer är en 
viktig del av gatubilden som förstärker och samlar ihop 
intrycket av historisk stadsmiljö där i övrigt mycket kan ha 
förändrats. 

 Att smågatstensbeläggning på trottoarer och gator skapar 
samhörighet mellan hantverksmässigt utförda byggnader och 
gatan. 

 Att i en rutnätsplan blir hörnhus exponerade varför extra 
uppmärksamhet bör riktas mot hur utveckling görs på sådana 
tomter. Till karaktärsdragen för bebyggelsen i Karlshamn hör 
t ex att husen omsluter hörnen.  

 Att bevara torgets öppenhet sedan 1666 års stadsplan. 
 Att vid nyexploatering ta hänsyn till bebyggelsens 

traditionella skala och volym. 
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I tomtstrukturen  

Traditionellt har tomtens storlek återspeglats i boningshusets 
utformning vid gatan. 

 Att genom bevarad äldre bebyggelse, kan en traditionell 
tomtstruktur förbli läsbar trots avstyckning eller 
sammanslagning av fastighet.  

 Att avsteg från traditionell tomtindelning vid utveckling kan 
anpassas till riksintressevärdena genom hur man varierar 
fasaderna och hur man lägger bebyggelsen på gårdarna. 

 Att tomtstrukturen varierat för olika delar av staden. 
 Att tomter vid tvärgator och långgator har olika struktur. 
 Att särskilt beakta hur handelsgator och andra viktiga stråk 

bevarar sin rytm med varierande fasader efter traditionell 
tomtstruktur i respektive kvarter. 

 Att bevara Karlshamns unika bakgårdar 
 Att bakgårdarnas utseende och struktur varierat med 

tomtstorleken och placeringen i staden. 
 Att tillgängliggöra bakgårdarnas kulturhistoria genom 

planerade promenadstråk genom något kvarter. 

Trästaden  

Begreppet trästad motsvarar en nordisk stadsbyggnadstradition. 

 att anpassa fasadmaterial och färgsättning till traditionellt 
byggnadssätt i Karlshamn 

 att vid nybyggnation anpassa husens volym och skala till vad 
som traditionellt hörde samman med den ursprungliga 
tomtens sträckning i kvarteret 

 att en väsentlig del av den karaktärsskapande 
byggnadstraditionen i Karlshamn är bunden till takens 
utformning och att behålla de ”rena” tak som ännu finns kvar 
utan kupor 

 att trästaden också består av magasinslokaler och f d 
industrier på bakgårdarna 

 att trästaden också består av trähus som fått reveterade 
fasader 

 Att byggnadsdetaljer som stuprännor, hängrännor och portar 
kan bära på höga kulturhistoriska värden, och för vissa hus, 
som utvecklats i flera olika steg under 1900-talet, vara 
accenten som gör husets ursprung lättare att upptäcka. 

Väggaparken 

 Att områdets karaktär av friluftspark med gles bebyggelse i 
nära anslutning till naturen bevaras. 

 Att arrendetomterna bevarar karaktären av naturtomter. 
 Att privatisering runt villorna begränsas. 
 Att villorna från sekelskiftet bevarar sin ursprungliga 

arkitektur 
 Att utveckling för rekreation och friluftsliv som är tillgänglig 

för alla, ligger i linje med riksintresset. 
 Att området planeras i första hand för gång och cykeltrafik 
 Att bevara och utveckla nya utsiktspunkter och viloplatser. 
 Att kontakten mellan staden och Väggaparken via 

strandpromenaden behålls. 
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